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COORDENAÇÃO DO COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS - PROJETO ESTRATÉGICO SEMEAR

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.22.127185-4
Interessado: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos
Direitos Humanos -  CAOPJDH
Assunto: Consulta nº 13/2022, referente à internação involuntária irregular de dependente
químico em ala psiquiátrica.

CONSULTA nº 13/2022

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em virtude

da consulta encaminhada pelo CAOPJDH, mediante envio de mensagem eletrônica, no dia

22/07/2022 (ANEXO I), à equipe de Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado

do Paraná de Enfrentamento às Drogas e Projeto Semear, com cópia do Protocolo de

Atendimento 1256295, oriundo do Disque Denúncias do Ministério da Mulher, Família e

Direitos Humanos do Governo Federal, por meio do qual se denuncia que o Sr. Gerson

Fabiano Bonassa Machado, brasileiro, demais qualificações desconhecidas, residente à Rua

Trevisan, n° 100, Bairro Maria Antonieta (próximo ao mercado Piraquara), ao solicitar

internamento na ala para dependentes químicos do Hospital San Julian, situado na Av.

Getúlio Vargas, 1900 - Centro, Piraquara - PR, 83301-010, foi segurado à força e

internado contra sua vontade na ala psiquiátrica, não havendo informações

complementares acerca do referido internamento.

É o teor da consulta, em síntese.

No intuito de responder a consulta formulada, a Coordenação

do Comitê de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Semear realizou pesquisa com o

propósito de analisar os fatos descritos na denúncia recebida e cotejar outras informações

pertinentes sobre a atuação do Hospital Psiquiátrico San Julian, cujos resultados seguem

abaixo sistematizados:
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A REFORMA PSIQUIÁTRICA E

A LEI Nº 10.216/2001, QUE DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E OS DIREITOS DAS

PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS E REDIRECIONA O MODELO

ASSISTENCIAL EM SAÚDE MENTAL

A Reforma Psiquiátrica brasileira reporta-se ao movimento

social que propôs mudança de paradigma na atenção e no cuidado à saúde mental das

pessoas acometidas por transtornos psíquicos e/ou em sofrimento mental, respeitando seus

direitos e sua liberdade e se contrapondo ao modelo de tratamento que isolava e retirava a

pessoa do seu convívio familiar, comunitário e social (AMARANTE , 1995).1

A ênfase das ações de saúde mental no território, nesse

aspecto, constitui-se a essência da desinstitucionalização da psiquiatria, exigindo, para que

haja o deslocamento de tais ações para um contexto comunitário, vontade política de

implantação de estruturas substitutivas à internação, redimensionando novos espaços

destinados ao sofrimento psíquico a partir da produção de uma nova cultura de

saúde/doença mental e das relações estabelecidas nesse campo (HIRDES, 2009) .2

Para viabilizar tal movimento, a transposição da centralização

das ações no modelo biomédico (da doença) para uma abordagem que articule tratamento,

reabilitação psicossocial, clínica ampliada e projetos terapêuticos individualizados

(HIRDES, 2009) é fundamental, especialmente considerando as diretrizes para o3

funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial explicitadas na Portaria do Ministério da

Saúde nº 3.088/2011, que estabelecem: i) a garantia do acesso e da qualidade dos serviços,

3 HIRDES, Alice. A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re) visão. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/csc/a/GMXKF9mkPwxfK9HXvfL39Nf/# . Acesso em: 08 ago. 2022.

2 HIRDES, Alice. A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re) visão. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/csc/a/GMXKF9mkPwxfK9HXvfL39Nf/# . Acesso em: 08 ago. 2022.

1 AMARANTE, P. D. de C., (coordenador), 1995. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil.
Rio de Janeiro, FIOCRUZ. Disponível em:
https://portal.fiocruz.br/livro/loucos-pela-vida-trajetoria-da-reforma-psiquiatrica-no-brasil. Acesso em: 08 ago.
2022.
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mediante a oferta de cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica

interdisciplinar (art. 2º, inciso IV); ii) a diversificação das estratégias de cuidado (VI) e

iii) a organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado (X).

Nessa ordem de ideias, o modelo integral de atendimento em

saúde mental foi abordado recentemente na Resenha Descritiva do Guia Sobre Serviços

Comunitários de Saúde Mental: Promovendo Abordagens Centradas na Pessoa e

Baseadas em Direitos, da Organização Mundial Da Saúde (OMS) , propondo-se a4

substituição dos diagnósticos e fundamentos biológicos dos transtornos psiquiátricos e por

uso de drogas psicotrópicas por abordagens holísticas, comunitárias, centradas na

pessoa, não coercitivas e baseadas em direitos.

O documento da OMS sinaliza, nessa linha, mais um

movimento em direção a práticas orientadas à recuperação que consideram as pessoas no

contexto de suas vidas inteiras, respeitando suas vontades e preferências no tratamento,

implementando alternativas à coerção e promovendo o direito das pessoas à participação e

inclusão comunitária.

O Hospital Psiquiátrico San Julian, nesse contexto, é tido pela

doutrina especializada como um dos remanescentes paranaenses do método tradicional de

tratamento em saúde mental, inaugurado em 1975 , possuindo, praticamente, as mesmas5

configurações existentes em 1970, nas palavras de Wadi, Olinto e Casagrande (2015, p.

1362).

5 O hospital foi construído em 1968, mas iniciou seu funcionamento efetivo no ano de 1975. (WADI; OLINTO;
CASAGRANDE, 2015, p. 1360.)

4 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Semear - Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas.
Resenha Descritiva do Guia sobre Serviços Comunitários de Saúde Mental: promovendo abordagens centradas
na pessoa e baseadas em direitos, da Organização Mundial da Saúde (OMS). PERINI, Guilherme de Barros;
BRETANHA, Noeli Kühl Svoboda; PAULA, Letícia Soraya Prestes Gonçalves; BINDE, Katiuscya Ayecha Heise
Ferreira; OLIVEIRA, Natália Amaral de (Org.). Curitiba: MPPR, 2022. E-book. 60 p. ISBN 978-65-87486-14-7.
Disponível em: https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Artigos/ebook-SEMEAR.pdf. Acesso em: 08
ago. 2022.
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Antes mesmo da promulgação e da vigência da Lei Nacional

sobre a Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/201), o Paraná promulgou a Lei Estadual da

Reforma Psiquiátrica nº 11.189 de 1995, que já dispunha em seu artigo 2º sobre o novo

modelo de atenção em saúde mental:

O novo modelo de atenção em saúde mental consistirá na gradativa
substituição do sistema hospitalocêntrico de cuidados às pessoas que
padecem de sofrimento psíquico por uma rede integrada de variados
serviços assistenciais de atenção sanitária e social, tais como
ambulatórios, emergências psiquiátricas em hospitais gerais, leitos ou
unidades de internação psiquiátrica em hospitais gerais, hospitais-dia,
hospitais-noite, centros de convivência, centros comunitários, centros de
atenção psicossocial, centros residenciais de cuidados intensivos, lares
abrigados, pensões públicas comunitárias, oficinas de atividades construtivas
e similares. (PARANÁ, 1995)

Tal como se vê em outras legislações, aqui também se nota a

inversão intencional da ordem na adoção de medidas que podem ser tomadas em prol do

dependente químico, evidenciando que a teoria não acompanha a prática.

De acordo com a Lei nº 10.216/01, cabe aos hospitais

especializados em psiquiatria apenas o atendimento a usuários de alto risco ou àqueles

considerados crônicos. Entretanto, antes de realizar o internamento, a orientação é que se

esgotem todas as alternativas de tratamento terapêutico. Conforme o documento

elaborado pela Secretaria de Saúde do Paraná, os hospitais especializados devem oferecer:

Atendimento a usuários de alto risco, após esgotados os outros recursos
terapêuticos; Atendimento a crise; Orientação aos familiares; Remissão de
sintomas e estabilização do quadro clínico-psiquiátrico; Referenciar para
continuidade do cuidado Internamento de curta permanência. (PARANÁ,
Março/2014)

Verifica-se, no entanto, uma forte resistência para a mudança

do paradigma hospitalocêntrico, e isso se deve, nas palavras da Dra. Franciele Aparecida de

Araújo , à majoritária particularização da atenção à saúde mental, que se mostrou contrária à6

reforma psiquiátrica na época, mantendo o discurso pela manutenção dos leitos

6 Disponível em:
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21661/5/ProcessoReorganiza%C3%A7%C3%A3oSa%C3%BAde.p
df.
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psiquiátricos.

Contudo, ante a ameaça deste Projeto de Lei, a FBH rearticula-se em torno
da luta pela rejeição do projeto no Senado Federal. Esteve em todos os
debates importantes, divulgando notícias na grande imprensa, organizando
lobbies, e, inclusive, patrocinando a criação de uma associação de familiares
de doentes mentais: A Associação de Familiares de Doentes Mentais (AFDM)
[...] Durante todo o ano de 1990, a FBH empenha-se no veto ao Projeto de Lei
e, estrategicamente, ataca as experiências que visam a constituir uma
assistência psiquiátrica que prescinde do manicômio como recurso de cuidado
para a atenção à doença mental [...]. (AMARANTE, 1995, p. 115).

Atualmente (2003), possui doze entidades federadas, correspondentes à
Associações de Hospitais de Estados. No Legislativo, sua atuação se faz
principalmente na Comissão de Seguridade Social e Família e diretamente
com os parlamentares, contando com uma assessoria parlamentar para o
acompanhamento de projetos no Congresso Nacional. No Executivo, tem
acesso ao ministro da Saúde a assento no Conselho Nacional de Saúde.
(MENICUCCI, 2003, p. 142).

Em 2018, os projetos de privatizações da saúde pública voltam

ao plenário para debate, tendo um número significativo de defensores. Diante disso,

ARAÚJO (2018, pg. 85) afirma que “é possível perceber que a FBH em sua história de luta e

defesa de interesses particulares, se articula e rearticula em diversos momentos e formas

diferenciadas para manter a lucratividade de seus associados.”

Dados sobre a distribuição dos leitos psiquiátricos nas cidades paranaenses
em 2010, obtidos durante pesquisa de campo, mostram que eles estavam
majoritariamente alocados em instituições privadas. [...] Esses dados
informados pelas instituições são semelhantes aos disponíveis no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para o mesmo ano e muito
próximos aos disponíveis no final do ano de 2012, indicando que, na maioria
das instituições, os leitos subsidiados pelo SUS constituem também a maioria
de leitos disponíveis e que poucas instituições psiquiátricas não ofertam leitos
desse tipo. (WADI; OLINTO; CASAGRANDE, 2015, p. 1362.).

De todo modo, conquanto a existência de leitos psiquiátricos

não tenha sido abolida pela legislação nacional, sua utilização foi adaptada para uma

atuação integrada com a Rede de Atenção e a partir da sua alocação, também, em

Hospitais Gerais. Além disso, mesmo com o fator de diminuição do número de leitos,

observável na tabela abaixo, o processo de desinstitucionalização tem se revelado dificultoso

com o passar do tempo:
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A Lei nº 10.216/01, nesse cenário, estabelece que a instituição

psiquiátrica passa a ser o último recurso e não a porta de entrada para a resolução dos

problemas. Além disso, com a Reforma Psiquiátrica a rede, constituída por múltiplos

profissionais de áreas distintas, passa a contar com o exercício do poder fragmentado e

disperso entre outras áreas do conhecimento. Nas palavras de Yasui, a reforma psiquiátrica

deve ser:

[...] pensada como o conjunto de práticas sociais que visam transformar o
imaginário social relacionado à loucura, transformando as relações entre
sociedade e loucura, a doença mental e a anormalidade. [...] Transformar a
relação da sociedade com a loucura é convidar a sociedade a refletir e
provocá-la a transformar a sua relação com a diferença, com o estranho, com
o estrangeiro. Mudar sua relação com esta alteridade não enquadrável, que
escapa a racionalidade. Não há como conceber a criação deste lócus para a
loucura, sem uma transformação social. (YASUI, 2006, p. 152).

A transformação social mencionada pela autora e as alterações

legislativas indicadas nesta consulta parecem ter impactado, inclusive, o modelo de

tratamento proposto pelo Hospital Psiquiátrico San Julian. Segundo consta no site da

instituição, o modelo de tratamento adotado é holístico:

“Seguindo essa perspectiva, especialistas vem desenvolvendo e aprimorando
o modelo biopsicossocial para ajudar os pacientes, adotado também como

6
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base de tratamento pelo International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF) e também pelo Hospital San Julian, o maior hospital
psiquiátrico do Paraná e segundo maior em número de leitos SUS do Brasil.
O modelo biopsicossocial é uma abordagem multidisciplinar, que como
mencionado anteriormente, atende as dimensões: biológica, psicológica e
social de um indivíduo. O campo biológico investiga os sintomas físicos para
compreender a causa da doença no organismo do paciente. Tem como
abordagem avaliar questões relacionadas com a saúde física, propensões
genéticas e efeitos de drogas e medicamentos. No psicológico temos a
investigação sobre habilidades sociais, relacionamentos familiares,
autoestima e saúde mental. Na área do social é realizada a observação frente
fatores sociais (aspectos socioeconômicos, culturais e inter-relacionais) que
podem afetar a saúde do paciente.
Com essas características apresentadas do modelo biopsicossocial podemos
entender que tal viés tem como prerrogativa oferecer assistência ao paciente
de uma forma holística, além de se concentrar no tratamento da doença (ao
invés dos especialistas somente tratarem a doença conseguem promover o
cuidado). Esse cuidado ocorre por uma equipe composta de médicos
psiquiatras e clínicos, psicólogos, serviço social, terapeutas ocupacionais,
educadores físicos, farmacêuticos, musico terapeuta, nutricionista,
enfermeiros e instrutor de artes. O tratamento biopsicossocial ocorre por meio
de medicações, suplementos e alimentação (quesito biológico) e também por
variadas abordagens psicoterápicas e abordagens sociais, a fim de estimular
uma convivência funcional com as outras pessoas.”
(https://sanjulian.org.br/blog/hospital-san-julian-modelo-de-tratamento/)

Nessa esteira, o adequado funcionamento dos hospitais

psiquiátricos, aferível tanto através dos mecanismos fiscalizatórios disponíveis quanto do

controle social, deve observar a lógica preconizada pela Lei nº 10.2016/2001, sobretudo no

que diz respeito ao cuidado integral e multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; à

diversificação das estratégias de cuidado e à organização dos serviços mediante o

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado.

O alcance dos resultados almejados pela Reforma Psiquiátrica,

dessa forma, exige a organização dos serviços de saúde mental e dos fluxos de atendimento

da RAPS a partir dos princípios e diretrizes adotados pela legislação, pois tais serviços

atuam em situações de risco que envolvem emergências, dando suporte à vida do usuário e,

eventualmente, de terceiros.

Tratam-se de modalidades de atendimento/tratamento que

envolvem medidas de contenção, estando sujeitas à regulação de exercício profissional,

incluindo o ato médico, situações estas que podem implicar formas de coerção, restringindo

7
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o exercício de princípios fundamentais como a liberdade e a dignidade humana.

Em face do exposto, é premente a necessidade de constante

aprimoramento dos protocolos de atendimento e capacitação técnica e ética dos

profissionais para minimizar incidentes e intercorrências decorrentes das peculiaridades dos

casos concretos que envolvem situações de saúde mental e, em especial, de transtornos por

uso de substâncias.

2. IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO RELATÓRIO DA

INSPEÇÃO NACIONAL EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS REALIZADA NO HOSPITAL

SAN JULIAN EM 2019 E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO À DENÚNCIA

RECEPCIONADA

No ano de 2018 o Conselho Federal de Psicologia, o

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Nacional do Ministério

Público e o Ministério Público do Trabalho realizaram a Inspeção Nacional dos Hospitais

Psiquiátricos no Brasil , sendo que a entidade objeto da presente consulta esteve entre as78

instituições inspecionadas e, infelizmente, o relatório apontou diversas violações de Direitos

Humanos por ela praticadas.

As violações consubstanciam-se em:

(...) os banheiros encontrados sem observância aos direitos à privacidade,
à saúde, à intimidade. Os trechos extraídos de dezessete relatórios dos
hospitais inspecionados apontam para ausência de portas em sanitários ou
áreas de banho, incluindo caso em que tal violação é inconcebivelmente
afirmada pela instituição como prática para a “segurança das(os) pacientes”.
Ressalta-se que a área de banho desta ala permanece trancada com
cadeado, de modo a restringir a liberdade dos usuários. Os banheiros são
coletivos, sendo que não há portas nos gabinetes sanitários e nem lixeiras
com tampas. [...] Existe controle por câmeras de vídeos no banheiro. (Hospital
Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR) (pg.79)

Parte do asseio íntimo, o banho tem sido observado como um momento de
expressiva importância no autocuidado dentro das instituições de internação,

8 Objeto do Relatório publicado em 2020, disponível em:
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/12/Relatorio_Inspecao_HospPsiq.pdf

7 Disponível em: https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2020/03/pr-piraquara_hp-san-julian.pdf
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pois remete, para além da saúde, a uma rara oportunidade de se exercer a
autonomia e o direito à privacidade. Exemplificativamente, a rotina
institucional encontrada nos hospitais citados abaixo viola, em diversos
aspectos, essa dinâmica pessoal, como pode ser observado: (...) Os banhos
ocorrem com supervisão dos profissionais de enfermagem, geralmente uma
vez ao dia quando são fornecidos xampu e sabão líquido, além de toalhas e
muda de roupa. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR) (Anexo II).

A média de alojamento é de oito pessoas por quarto, quantitativo superior
ao preconizado na legislação sanitária vigente. (Hospital Psiquiátrico San
Julian, Piraquara – PR).

A alimentação fornecida às pessoas internadas consiste em dieta com valor
calórico diário fixado, de modo a ser proibido aos usuários repetir qualquer
refeição. No cardápio mensal destinado às pessoas internadas observa-se
que o café da manhã e o lanche da tarde caracterizam-se como refeições,
cuja oferta nutricional se restringe a dois pães de leite, biscoito e chá em
todos os dias. O cardápio do almoço e jantar apresentado indica a oferta de
arroz e feijão, salada, proteína, suco e fruta diariamente. Verificou-se na data
da visita que o almoço oferecido aos usuários não era compatível com o
cardápio programado. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR)

Houve vários relatos dos entrevistados de ocorrência de diarréia no dia em
que é servida salsicha, justamente a proteína oferecida no almoço, no dia da
inspeção. [...] O intervalo entre o jantar e o café da manhã supera dez
horas em jejum. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR)

Em trinta e dois relatórios há o destaque de que as pessoas privadas de9

liberdade não possuem espaço privativo com livre acesso para guarda
de pertences pessoais, de modo que os acessórios, objetos e roupas
próprias ficam sob posse das equipes, o que desencadeia as violações
observadas no item sobre vestuário.

Verificou-se que um migrante internado nesta unidade há dois meses não
havia tido contato com a família até o presente momento, em razão da
impossibilidade de fazer ligação internacional. (Hospital Psiquiátrico San
Julian, Piraquara – PR)

A saída da EC (Enfermaria Clínica) e acolhimento nos quartos das unidades
de internação pressupõe avaliação e autorização médica, bem como
orientação quanto às normas e rotinas pela equipe técnica. As pessoas
entrevistadas relataram permanecer, em média, três a cinco dias na
enfermaria das suas alas e se queixaram de serem bastante medicados
nesse período e da restrição imposta, visto não poderem comer no
refeitório, serem as camas hospitalares muito próximas umas das outras e o
espaço reduzido para “ver o sol”. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara
– PR) (p. 185) (grifos nossos)

[...] as pessoas entrevistadas relataram não participarem da construção do
PTS e não poderem opinar quanto ao próprio tratamento
medicamentoso. Houve relatos de medicação excessiva, aspecto
também observado pela equipe de inspeção, e afirmada a obrigatoriedade
de participação em todos os grupos terapêuticos oferecidos, podendo a
recusa ser compreendida como intercorrência pela equipe técnica. (Hospital

9 Dentre eles o Hospital San Julian de Piraquara.
9
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Psiquiátrico San Julian, Piraquara - PR) (p. 196) (grifos nossos)

O Relatório identifica que trinta hospitais trabalhavam com as10

três modalidades de internação e, ao que foi constatado, uma série de violações decorrem

desse procedimento.

Em seu artigo 4º, a Lei nº 10.216/2001 prevê que a internação,

em qualquer de suas modalidades, só deve ser indicada quando os recursos

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e afirma que ela deve ter “como

finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio”.

Preconiza, ainda, no § 2º de referido artigo, que “o regime de

internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa

portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social,

psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros”, garantindo que, durante a permanência

nessa medida extrema e circunstancial, a pessoa seja assistida em sua integralidade.

Tratando-se, na hipótese da consulta apresentada, de

internação involuntária - aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de

terceiro -, a teor do artigo 6º, inciso II, tal medida deve ocorrer somente em situações e

diante de condições específicas, isso conjugado à Recomendação do Conselho Federal

de Medicina (CFM) nº 1/2016 sobre a necessidade de obter o “consentimento livre e11

esclarecido” dos pacientes na assistência médica.

Como medida excepcional, no entanto, a Resolução CFM nº

2.057/2015 admite o tratamento sem consentimento, em casos de emergência ou12

quando as condições clínicas não permitirem sua obtenção, devendo-se buscar o

consentimento de um representante legal. Nessas situações, porque a ação do médico é

contrária à vontade do paciente, recomenda-se que o consentimento seja obtido do

12 Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2013/2057.
11 Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/Recomendacoes/1_2016.pdf.
10 Idem.
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representante legal e do próprio paciente, caso o mesmo venha a recuperar sua capacidade.

De acordo com o artigo 31 da Resolução nº 2.057/2013, o

paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em

função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas

situações definidas como emergência médica:

I – Incapacidade grave de autocuidados.
II – Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde.
III – Risco de autoagressão ou de heteroagressão.
IV – Risco de prejuízo moral ou patrimonial.
V – Risco de agressão à ordem pública.
§ 1° O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de
autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa,
intoxicação intensa por substância psicoativa e/ou grave quadro de
dependência química.
§ 2º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser
comunicada ao Ministério Público Estadual pelo diretor técnico médico
do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo tal procedimento ser
adotado quando da respectiva alta.

Vale destacar que situações de emergência são definidas em

normas do Ministério da Saúde e estão relacionadas às condições de saúde que exigem

atendimento médico imediato, sendo imprescindível a constatação médica de condições

de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo,

portanto, tratamento médico imediato .13

Já o desdobramento do conceito de emergência, próprio do

ambiente hospitalar, enseja a existência de classificação de risco, “protocolo

pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do

grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade

e não na ordem de chegada” .14

14 BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Hospitalar- PRT MS/GM 3390/2013, Art. 5, V. In:
Anexo XXIV, Capítulo I, Portaria de Consolidação n. 2, de 28/07/2017.

13 BRASIL. Ministério da Saúde. Anexo. Portaria n. 354, de 10 de março de 2014.
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É procedimento protocolar, portanto, a submissão de qualquer

caso de urgência ou emergência à estratificação do risco para a garantia do princípio da

equidade. Nesse aspecto, de acordo com a Norma Geral de Regulação do Fluxo

Assistencial Hospitalar em Saúde Mental publicada pela Secretaria de Estado da Saúde

do Paraná em 2015 , a Classificação de Risco é um instrumento utilizado para a15 16

identificação da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do usuário.

São classificadas como situações de emergência

consideradas de risco grave (vermelho), justificando a solicitação prioritária e imediata de

leito em instituição especializada em Atenção à Saúde Mental 24 horas, dentre outras,

“quadros de alcoolismo ou dependência química a outras drogas com sinais de agitação e/ou

agressividade auto e/ou heterodirigida, várias tentativas anteriores de tratamento extra

hospitalar sem êxito e riscos sociais graves e evidentes”.

Portanto, conforme as normas citadas acima, embora a

internação a fim de salvaguardar vidas seja um procedimento extremo, tangenciando a

necessidade de assistência médica imediata, que se faz sem demora, sem tempo de espera,

no momento em que o sujeito ou pessoa no entorno encontra-se, de modo inescapável, em

risco de morte, ela pode ser realizada sem manifestação prévia de consentimento (de modo

involuntário, portanto), em situações excepcionais e atendidas as condições

retromencionadas.

Nas hipóteses de internações que ocorrem em desacordo

com as diretrizes de saúde e de normas nacionais e internacionais sobre os direitos

das pessoas com transtornos mentais - entre elas, as pessoas com problemas

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, para além de sua inconstitucionalidade

16 O tema foi objeto do Informativo Temático Mensal nº 06, que abordou a “Prevenção ao Consumo de Drogas:
Vulnerabilidades, Tipos, Aplicações e Ações” e está disponível em:
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Informativos_/2022/Informativo_06_22/Informe_Mensal_06_
22.pdf . Acesso em: 08 ago. 2022.

15 Disponível em:
http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@91800f27-0730-4f9
6-a620-d072a343e8b8&emPg=true . Acesso em: 08 ago. 2022.
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é possível caracterizar indícios dos crimes de sequestro e cárcere privado, conforme

pondera o Relatório de Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos no Brasil.

O artigo 148 do Código Penal define, nessa perspectiva, como17

sequestro ou cárcere privado qualquer privação de liberdade não assimilada pela legislação

nacional. Ademais, o tipo penal é mais rigoroso nos casos em que “o crime é praticado

mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital”.

Verifica-se, nesse ponto, que o relatório específico da inspeção

realizada no Hospital Psiquiátrico San Julian identificou no relato das pessoas privadas de

liberdade “que cerca de 40% dos adultos em tratamento por questões relacionadas ao

uso de álcool e outras drogas (ala Jellinek) havia sido internado involuntariamente, em

grande parte solicitada por familiares.” (pg. 21 do relatório específico) .18

Outro apontamento é o de que muitas vezes as internações se

dão de forma voluntária, inclusive com a assinatura pela pessoa no Termo de

Consentimento, porém, após um certo período a pessoa manifesta seu desinteresse em

permanecer internada e a internação é convertida para involuntária, tendo como lastro

autorizador a assinatura do médico responsável.

Um dos instrumentos que deve ser utilizado no contexto das

internações é o Projeto Terapêutico Singular (PTS), conforme preconizado pelo Ministério da

Saúde na cartilha “Clínica Ampliada, Equipe de Referência e Projeto Terapêutico Singular”,

18 Disponível em: https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2020/03/pr-piraquara_hp-san-julian.pdf.

17 Seqüestro e cárcere privado
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:
Pena - reclusão, de um a três anos.
§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:
I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;
(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)
II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;
III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.
IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)
V – se o crime é praticado com fins libidinosos. (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)
§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
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de 2007, que tem como fundamento o planejamento do cuidado singular das pessoas

internadas, em articulação com um conjunto de ações resultantes da discussão e da

construção coletiva do sujeito e a equipe multidisciplinar. O PTS considera as

necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para

o qual está dirigido. Contudo, constatou-se que no Hospital San Julian:

[...] as pessoas entrevistadas relataram não participarem da construção
do PTS e não poderem opinar quanto ao próprio tratamento
medicamentoso. Houve relatos de medicação excessiva, aspecto também
observado pela equipe de inspeção, e afirmada a obrigatoriedade de
participação em todos os grupos terapêuticos oferecidos, podendo a recusa
ser compreendida como intercorrência pela equipe técnica. (Hospital
Psiquiátrico San Julian, Piraquara - PR) (pg. 196).

Sobre a institucionalização de pessoas que fazem uso de álcool

e outras drogas, o relatório apontou que a lógica da internação possui o mesmo ideário de

cuidado moral e restrição da liberdade, sob o “falso manto do cuidado” (pg. 206):

Do ponto de vista do Estado, a prática de internação involuntária e
compulsória (ilegal para finalidade de tratamento como vimos no capítulo
anterior) têm se tornado, para algumas unidades da federação, uma
ferramenta de promoção de higienização das ruas, nas quais a população em
situação de rua tem se tornado alvo de ações truculentas e que em nada
podem ser comparadas com cuidado em saúde. (...)

Não obstante, no que concerne especificamente aos temas

castigo e isolamento, com base nos Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de

Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental (Princípio 11, item 11) , eles19

devem ser práticas abolidas imediatamente das instituições psiquiátricas, sob pena de

punição dos responsáveis, tendo em vista os direitos das pessoas internadas. No entanto,

em que pese a orientação internacional e consoante o relatório supramencionado o Hospital

19 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a
Melhoria da Assistência à Saúde Mental, 1991. Princípio 11.11: Não deverá se empregar a restrição física ou o
isolamento involuntário de um usuário, exceto de acordo com os procedimentos oficialmente aprovados, adotados
pelo estabelecimento de saúde mental, e apenas quando for o único meio disponível de prevenir dano imediato
ou iminente ao usuário e a outros. Mesmo assim, não deverá se prolongar além do período estritamente
necessário a esse propósito. Todos os casos de restrição física ou isolamento involuntário, suas razões, sua
natureza e extensão, deverão ser registrados no prontuário médico do usuário. O usuário que estiver restringido
ou isolado deverá ser mantido em condições humanas e estar sob cuidados e supervisão imediata e regular dos
membros qualificados da equipe. Em qualquer caso de restrição física ou isolamento involuntário relevante, o
representante pessoal do usuário deverá ser prontamente notificado.
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San Julian utiliza referidas técnicas, veja-se:

O descumprimento de regras por parte dos usuários da unidade Jelinek é
compreendido como intercorrência e pode acarretar castigos, tal como o
“duplo”. O duplo é quando a pessoa internada é obrigada a ficar sentada em
cadeira no pátio durante quatro horas, “cuidando” do pátio. Normalmente os
usuários desta ala já possuem uma escala para o revezamento desta função
no pátio, com duração de duas horas. Nas situações de “intercorrência” o
tempo é duplicado para quatro horas. (Hospital Psiquiátrico San Julian,
Piraquara – PR)

Em quinze relatórios, dentre eles o expedido sobre a inspeção

no Hospital San Julian, foram destacadas situações de graves irregularidades/abuso e

contenções mecânicas irregulares, tais como pessoas que ficam constantemente

contidas, uso da contenção como castigo decorrente de um comportamento não tolerado

pela equipe de plantão, contenção de maneira inadequada, ausência de prescrição médica e

pessoas contidas sujas de fezes/urina:

Há um dispositivo que se assemelha a uma “camisa-de-força de leito”.
Trata-se de um grande tecido com alças para amarração no leito, que “veste”
a pessoa contida, deixando expostos somente a cabeça, os membros
inferiores e superiores. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR)
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Na ala dos adolescentes, as pessoas entrevistadas afirmaram o uso
indiscriminado e punitivo da medicação (via endovenosa), nas situações
consideradas inadequadas pelos profissionais, tais como os usuários
conversarem entre si quando estão deitados nos intervalos ao longo do dia.
De acordo com os adolescentes, “qualquer coisa, já vêm com injeção”. […]
Durante a visita observamos outro adolescente visivelmente dopado, que
necessitou de ajuda de um colega para se levantar na quadra poliesportiva,
pois estava bastante sonolento, com a fala desconexa, e pouco tempo depois
estava dormindo. O tratamento medicamentoso foi, em geral, visto como
excessivo. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR) (pg. 413).

Outra constatação foi a existência de relatos de violência física

infligidas pelos profissionais da saúde e, novamente, o Hospital San Julian é indicado no

relatório (pg. 282/283). Muitos relatos apontaram violações, despreparo, preconceito e

discriminação em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Seguem mais

recortes sobre a realidade encontrada na vistoria:

Na unidade Rached havia um adolescente acomodado na enfermaria, em
separado dos demais, por ser homossexual. O usuário relatou à equipe
preferir dormir na enfermaria e compreender que a medida restritiva tinha um
propósito protetivo, evitando que os outros adolescentes “mexessem ou
tirassem sarro dele”. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR)

Destaca-se, ainda, a proibição dos homens ficarem sem camisa e a
orientação ao uso de “roupas largas” por mulheres transexuais, a fim de
“minimizar as diferenças”, denotando a inadequação das ações assistenciais
relacionadas aos direitos do público LGBT, no que se refere à identidade de
gênero. A manifestação dos funcionários e do diretor na perspectiva de
“minimizar as diferenças” sugere a intenção de invisibilizar a identidade de
gênero. A direção admitiu que o estabelecimento não respeita o direito ao uso
do nome social, identificando os usuários pelo “nome de batismo”, em
descumprimento à Portaria GM/MS n. 1.820 de 13/08/2009. Sugere-se à
Defensoria Pública e ao Ministério Público avaliar as condições de escuta, as
oportunidades de escolha conferida a essas mulheres quanto ao perfil de
gênero da unidade de internação, bem como o respeito às singularidades das
ações em saúde propostas, visando a integralidade do cuidado. (Hospital
Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR)

Ainda neste setor [unidade de internação masculina destinada àqueles que
fazem uso de álcool e outras drogas], paciente transexual passou todo o
período de internação na enfermaria clínica com a alegação de que não
poderia descer para os dormitórios por ter prótese nos seios. (Hospital
Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR)

Necessário destacar, também, que após o término das visitas

de familiares, os internos são obrigados a passar por revista “vexatória”, tendo o relatório

pontuado que:
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(...) por serem estabelecimentos de saúde, cuja única função deveria ser o
cuidado em saúde das pessoas, em nada se justifica a adoção desse tipo de
procedimento. A revista, seja a vexatória ou não no ambiente destinado ao
tratamento em saúde, configura-se como uma prática invasiva e degradante,
que afronta a dignidade humana e a privacidade das pessoas internadas.

A situação verificada no Hospital San Julian foi relatada nos

seguintes termos: “Posteriormente às visitas, todos os usuários são submetidos à revista

vexatória. Houve relatos sobre o constrangimento relativo ao procedimento, considerando a

prática de desnudamento das pessoas internadas e da inspeção ser realizada por

profissional do sexo feminino. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara – PR)” (pg. 299).

Além dos pontos abordados até aqui, também foram

constatadas violações em relação às equipes que trabalham na instituição, com quantitativo

abaixo do necessário para o adequado desempenho das atividades.

Ressalta-se, também, a utilização da mão de obra dos internos

nas chamadas “Comissões”, com o intuito de manter atividades do hospital que não visam à

inclusão produtiva das pessoas internadas como preconiza o inciso IV, do artigo 4º, da

Portaria GM/MS n. 3.088/2011 , bem como a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 2º, II (pg.20 21

305):

21 estabelece que os atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, devem ter como premissa o respeito
e a humanidade no trato com a pessoa e seus familiares e, como objetivo exclusivo, “beneficiar sua saúde,
visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade”.

20 IV - promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e
moradia solidária.
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Especificamente na Comissão de Pão e Chá, caberia aos usuários “lavar as
canecas utilizadas durante o servimento e organizar a copa do refeitório”,
permanecer junto às cozinheiras enquanto é servida a alimentação “para
observar qualquer intercorrência que possa ocorrer e auxiliar quanto às
dúvidas”; e “orientar os pacientes quanto a não repetição e evitar que os
mesmos solicitem repetição às cozinheiras”. [...] Evidenciase o uso da força
de trabalho dos usuários internados em atividades que, em qualquer
estabelecimento de saúde, devem ser realizadas pelos funcionários do
serviço. [...] Há, ainda, previsão de participação dos usuários no processo de
preparo das refeições, ajudando a lavar os vegetais ou cortando-os, com
supervisão e orientação das cozinheiras e auxiliares. De acordo com o projeto
institucional isto agrega um valor terapêutico à alimentação “dentro do
contexto do internamento, possibilitando trabalhar com os pacientes a
valorização do trabalho em equipe, bem como a valorização do hábito de
alimentar-se, e fazê-lo bem, de forma saudável e cooperativo”. (Hospital
Psiquiátrico San Julian, Piraquara - PR) (pg. 314)

Vimos pessoas internadas [como] fiscal de medicação na ala Jellinek
[unidade de álcool e outras drogas destinada aos adultos], servindo água e
checando se os usuários engoliram a medicação; além de adultos na função
de “anjos”, estimulando a interação e as trocas entre pessoas internadas na
enfermaria clínica da ala Bion. (Hospital Psiquiátrico San Julian, Piraquara -
PR) (pg. 313)

Conforme relatado pelas pessoas entrevistadas, os usuários internados na
unidade Jellinek [unidade de álcool e outras drogas destinada aos adultos]
trabalham por cerca de 4 horas por dia em alguma Comissão, seja horta,
marcenaria, lavanderia, ou na função de Anjos ou GDA. (Hospital Psiquiátrico
San Julian, Piraquara – PR) (pg. 332)

Indícios de trabalho forçado ou obrigatório
Para a Convenção OIT n. 29, de 1º de maio de 1930194, “a expressão
‘trabalho forçado ou obrigatório’ designará todo trabalho ou serviço exigido de
um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se
ofereceu de espontânea vontade” (artigo 2º, 1).
No tocante às especificidades das atividades que envolvem as pessoas
internadas por uso de álcool e outras drogas, além da realização de
contenção mecânica, foi identificada no Hospital Psiquiátrico San Julian
(Piraquara – PR), no Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano Moreira (João
Pessoa – PB), no CIAPS Hospital Adauto Botelho (Cuiabá – MT) e no Hospital
Psiquiátrico André Luiz (Garça – SP) a responsabilização das(os)
usuárias(os) pela lavagem das próprias roupas e pela limpeza do quarto
em que estão alojadas(os), desonerando o hospital da obrigatoriedade
de prestação de tais serviços.

Outro ponto alarmante diz respeito à existência de um

sistema de recompensa em decorrência da exploração do trabalho, como destacado no

trecho: “A base de troca envolve, essencialmente, o fornecimento de fumo ou cigarro e,

especificamente em dois hospitais da Região Sul, o privilégio a um quarto exclusivo com

cafeteira, rádio, mobiliário e outros itens não permitidos às demais pessoas internadas. (...)

(pg. 319).
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Cumpre mencionar, por fim, que todos os 400 (quatrocentos)

leitos existentes no Hospital San Julian, cadastrados no CNES, são destinados ao SUS,

salvo informações atualizadas, às quais não se obteve acesso ao consultar a página

eletrônica da instituição (pg. 513).22

Confrontando as informações disponíveis na denúncia

encaminhada a esta Coordenação com a pesquisa ora realizada, dessume-se que, na

hipótese de o relato registrado ter ocorrido da forma como narrado, houve violação dos

direitos do paciente e das normas que incidem sobre a internação psiquiátrica na

modalidade involuntária, nos termos acima aludidos.

Isso porque, tratando-se de internação involuntária, é dever da

instituição realizar a comunicação, no prazo de setenta e duas horas, ao Ministério Público

Estadual, e, quando houver, à Defensoria Pública, ex vi do artigo 10, § 1º, da Lei Estadual

nº 11.189/95 e do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 10.216/2011, bem como do § 2º do art. 31 da23

Resolução CFM nº 2.057/2013, sendo que esse mecanismo de monitoramento, ao

possibilitar a ciência da medida e a sua fiscalização, deveria estar sendo empregado por

todas as instituições psiquiátricas.

Verifica-se, ainda, da análise da inspeção, que 27 instituições

possuíam leito específico para pessoas em sofrimento decorrente do uso de álcool e

outras drogas, sendo o Hospital San Julian uma deles (pg. 207), não havendo

justificativa, caso a internação descrita na denúncia se enquadre nos casos de emergência,

para que ela ocorresse em ala diversa da destinada aos dependentes químicos.

23 Embora a legislação denomine “internação compulsória” aquela realizada sem o expresso consentimento do
paciente, em qualquer tipo de serviço de saúde, sendo o médico o responsável por sua caracterização, a
definição caracteriza a internação involuntária:
Art. 10. A internação compulsória é aquela realizada sem o expresso consentimento do paciente, em qualquer
tipo de serviço de saúde, sendo o médico o responsável por sua caracterização.
§ 1º. A internação psiquiátrica compulsória deverá ser comunicada pelo médico que a procedeu, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, à autoridade do Ministério Público, e quando houver, à autoridade da Defensoria Pública.

22 Na página eletrônica da instituição consta a informação de que há 390 leitos disponíveis no Hospital.
Encontrado em: https://sanjulian.org.br/estrutura/. Acesso  em: 25 de jul. de 2022.
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Dessa forma, com fundamento na legislação colacionada e

nos fatos como narrados, salvo melhor juízo, a ser formulado após uma análise mais

profunda do caso (o que não compete à Coordenação do Comitê de Enfrentamento às

Drogas por inexistência de atribuição de cunho executivo), conclui-se que a internação

involuntária em ala diversa da destinada para dependentes químicos e sem comunicação

ao Ministério Público Estadual no prazo estabelecido pela Lei nº 10.216/2001 revela afronta

à legislação incidente sobre a matéria e indícios da manutenção das violações já

identificadas na vistoria nacional retromencionada, além de grave violação aos direitos

basilares das pessoas portadoras de transtornos mentais elencados no artigo 2º, parágrafo

único e incisos da Lei nº 10.216/2001.

CONSIDERANDO todo o exposto, em face da pesquisa ora

realizada e da necessidade de formalização de Procedimento Administrativo específico

para o registro da atividade de levantamento dos dados, ordenamento das informações

solicitadas e acompanhamento da consulta,

INSTAURA-SE, nos termos do artigo 5º, inciso VII do Ato

Conjunto nº 02/2010 – PGJ/CGMP, alterado pelo artigo 1º do Ato Conjunto nº 02/2013 –

PGJ/CGMP , o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, destinado ao24

acompanhamento da CONSULTA nº 13/2022, referente à internação involuntária irregular de

dependente químico em ala psiquiátrica, determinando-se a adoção das seguintes

providências:

I) Autue-se a presente Portaria como Portaria inaugural do

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.22.127185-4;

24 Art. 1º – O art. 5º do Ato Conjunto 02/2010 – PGJ/CGMP, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 5º – (...)
II – Procedimentos Administrativos: destinados ao acompanhamento e fiscalizações, de cunho permanente ou não,

de fatos e de políticas públicas, e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, procedimento preparatório ou
procedimento investigatório criminal, de atribuição do Ministério Público, e que não tenham o caráter de investigação cível ou
criminal.
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II) Realize-se, como diligência inicial, o encaminhamento, por

mensagem eletrônica, de ofício de resposta ao consulente, com cópia do material

preliminar eventualmente encontrado e desta Portaria;

III) Sugira-se, no mesmo expediente, ao Excelentíssimo Senhor

Coordenador do CAOPJDH, como diligência complementar e caso ele entenda pertinente,

que seja feita a remessa de cópia da presente Consulta à Promotoria de Justiça de

Piraquara com atribuições de execução na área de Direitos Humanos, para melhor averiguar

os fatos narrados na denúncia;

IV) Com a resposta da consulente e após o cumprimento das

diligências ora indicadas, se não houver solicitações e atividades complementares,

promova-se o registro desta Consulta na seção específica destinada às consultas da

página do Projeto Semear, e, em seguida, o arquivamento do presente Procedimento

Administrativo, com as anotações e baixas devidas no Sistema PROMP.

Curitiba, 08 de agosto de 2022.

Guilherme de Barros Perini

Promotor de Justiça

Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às

Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool,

Crack e Outras Drogas
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